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  عمادة الدراسات العليا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 DGS_BBU                                                                                                                                                                                 هـ(  07/01/1440) 2إصدار رقم 

 البرامج التنفيذية والتعليم المستمر سترداد رسوم دراسيةاطلب 
 ( يكمل هذا الجزء من قبل الطالب /  الطالبة ) مقدم الطلب

 ........................... /الرقم اجلامعي   رقم السجل املدين / ...........................    ....أرغب أنا الطالب / .............................
 برنامج / ..........................   ..........................قسم / ...                               بكلية / ................................. 

هـ 143..../../ وتاريخ ..........املدفوعة باإليصال املرفق رقم ............. هـ143../143..راسي للعام الد هذا الفصل ......... رسوم الدراسة خاللسرتداد ايف 
 يداع البنك (.إصل أأو  ستالم الرسوما)جتدون برفقة أصل مبلغ وقدره ............ لاير )........................................لاير فقط الغري( 

 سرتداد الرسوماسباب طلب أ
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 مالحظات هامة:

 ال يتم النظر يف الطلب الذي ال يرفق به اصل ايداع البنك أو صورة من منوذج التحويل .  - 
   ...........................االسم / .........                  الطريقة املعتمدة لدفع الرسوم بشيك باسم املستفيد أو املودع ) الطالب / الطالبة (       - 
   ............................اسم املستفيد بالشيك هو نفس الشخص الذي سدد مبلغ الرسوم .                                        التوقيع /....... - 
 ...........................التاريخ  / ......                                                          الشيك ال يصرف اال للمستفيد االول .          - 

     ................................. /رقم اجلوال                                                                                                             
                                                  

 الستعمال العمادة فقط
 مت تدقيق طلب ) الطالب / الطالبة ( واتضح ما يلي:                       بالعمادة: /الشؤون الطالبيةفادة وحدة القبولإ

 سابيع من بداية الفصل.أ( 3مل يسجل لعدم اكتمال العدد.                                        اعتذار أو انسحاب خالل )            
 اعتذار ما بعد االسبوع اخلامس.                 اعتذار أو انسحاب قبل هناية االسبوع اخلامس.                  

 

 وحدةمدير ال                                                                                  ......................................................أخرى: 
 االسم / ........................................
 التوقيع / ......................................

 

 البرامج التنفيذية والتعليم المستمروحدة 
 االجراء حسب ما نصت عليه الالئحة.

 % منها.                               25الموافقة على االسترداد بعد خصم                                       الموافقة على استرداد كامل الرسوم.                  
 .ال ترد له الرسوم                        %  منها.      50الموافقة  على االسترداد بعد خصم           

 المستمرالتعليم فيذية و التنبرامج وحدة المدير                                                                                                                                       
 االسم / ........................................
 التوقيع / ......................................

 

 .......................................................تم استرداد مبلغ )رقما(  ...........................................................     وكتابة 
 ........................بموجب الشيك رقم ................................................................     وتاريخ   ...............................

  الشؤون الماليةوحدة                                                                                         توقيع الطالب باستالم المبلغ                       
 ...................االسم :.......................                                                              ............االسم   : ...............................  
 .......................التوقيع : ..................                                                             ........................التوقيع  : ...................  
 ....التاريخ : ......................................                                                            .......................التاريخ  : ...................   
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